
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL IALOMIȚA 

CONSILIUL LOCAL DRIDU 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea studiului de oportunitate, a regulamentului de organizare şi 
funcţionare, a caietului de sarcini și modalitatea de delegare a gestiunii serviciului 

public de salubrizare în comuna Dridu, județul Ialomița 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DRIDU, JUDEŢUL IALOMIŢA 

Luând act de: 

 Proiectul de hotărâre nr. 19/13.05.2020;  Raportul de specialitate al “Biroului de buget, prognoze, contabilitate, taxe și impozite    locale” 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului,  nr. 1753/13.05.2020;  Referatul de aprobare al d-lui. primar Turiga Valentin, nr. 1752/13.05.2020;  Studiul de oportunitate nr. 1681/10.05.2020;  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Dridu, nr. 1754/13.05.2020 și nr. 
1760/13.05.2020. 

 
În conformitate cu prevederile: 
  Legii nr. 101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a localitătilor, cu modificările și 
completările ulterioare;   Legii  nr. 100/2016 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii 
publicată în Monitorul Oficial nr. 392 din 23 mai 2016;  Hotărârii  Guvernului României nr. 867/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi 
concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii 
publicată în Monitorul Oficial nr. 985 din 7 decembrie 2016;  Ordinului Autorității Naționale de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice nr. 
111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini – Cadru al serviciului de salubrizare al localităților. 
  În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 129, alin. (2), lit. d), art. 139, alin. (1) și ale art. 196, 
alin. (1), lit.a) din Ordonanța de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 
ulterioare,  

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1  – Se aprobă delegarea Serviciului Public de Salubrizare în comuna Dridu, județul Ialomița, 

în modalitatea de gestiune delegată. 

Art. 2 – Se aprobă modalitatea de delegare a Serviciului Public de Salubrizare în comuna Dridu, 

județul Ialomița, prin concesionare. 

Art. 3 – Se aprobă Studiul de oportunitate privitor la delegarea gestiunii Serviciului Public de 

Salubrizare în comuna Dridu, județul Ialomița, prin concesiune, prezentat în anexa nr.1. 

 



 

Art. 4  – Se aprobă Caietul de sarcini al Serviciului Public de Salubrizare în comuna Dridu, 

județul Ialomița, prezentat în anexă nr.2. 

Art. 5 – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public de 

Salubrizare în comuna Dridu, județul Ialomița, conform anexei nr.3. 

Art. 6  – Se împuternicește primarul comunei Dridu, domnul Turiga Valentin: 

a) să aprobe documentația de atribuire pentru procedura de achiziție publică din prezența 

hotărâre; 

b) să semneze contractul și alte acte adiționale care decurg din acesta. 

Art. 7  – Anexele 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 8  – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Ialomița pentru controlul 

legalității, primarului pentru aducerea la îndeplinire, autorităților interesate și se aduce la cunoștință 

publică prin grija secretarului general al comunei Dridu. 

 

 

     

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

     GHEORGHE MARIAN  

 

                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

                                                                                             SECRETAR GENERAL AL  U.A.T. DRIDU            

                                                                                                             DUMITRU NICOLETA 
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